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KUALA LUMPUR: The 
government's decision to 
compel its top civil servants to 
take the English competency 
test is timely, as it could help 
improve their grasp of the 
language, especially for written 
and verbal communication, says 
social activist Tan Sri Lee Lam 
Thye. 

social activist ของมาเลเซียช่ือ 

Tan Sri Lee Lam Thye 
กลา่ววา่ การตดัสนิใจของรัฐบาลท่ีจะ

ทดสอบความสามารถด้านภาษาองักฤษ

ของเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูนัน้ เหมาะสมกบั

เวลาทีเดียว เพราะมนัจะชว่ยปรับปรุง

ความสามารถด้านภาษาของพวกเขา 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านการสื่อสารทัง้

โดยการเขียนและการพดู 
In this new era, he said, having 
a good command of one 
language, such as Bahasa 
Malaysia or English alone, was 
insufficient. 

เขาบอกวา่ ยคุนี ้รู้ภาษาเดียว เชน่ภาษา 

Bahasa Malaysia หรือ  
English ไมพ่อหรอก 

"Our civil servants, especially 
high ranking officers, must have 
a good command of the English 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ระดบัสงู ๆ จะต้องสามารถใช้ภาษาองักฤษ
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language, apart from Bahasa 
Malaysia. 

ได้ดี นอกจากภาษา Bahasa 
Malaysia 

"By having a good command of 
the English language, these top 
civil servants will be able to 
present themselves effectively 
when dealing with foreigners or 
when attending international 
programmes," he said in a 
statement here today. 

นาย Tan Sri Lee Lam Thye 

อ้างวา่ ถ้าเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของรัฐรู้

ภาษาองักฤษดี เม่ือถึงเวลาท่ีติดตอ่กบั

ตา่งประเทศ หรือเข้าร่วมในเวทีระหวา่ง

ประเทศ ก็จะสามารถ present ตวัเอง

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

Prime Minister Tun Dr Mahathir 
Mohamad yesterday announced 
that to improve English 
proficiency among high-ranking 
government officials, an English 
language competency test 
would be conducted. 

เม่ือวานนีน้ายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Dr 
Mahathir Mohamad ประกาศ

วา่ จะจดัการทดสอบสมรรถภาพด้าน

ภาษาองักฤษพนกังานระดบัสงูของรัฐ ทัง้นี ้

เพ่ือชว่ยให้เกิดการปรับปรุงประสทิธิภาพ

ด้านภาษาองักฤษของพวกเขา 
Lee said the move was also in 
line with Malaysia's aspiration to 
be a fully-developed country. 

นาย Tan Sri Lee บอกวา่  การทํา

อยา่งนีย้งัสอดคล้องกบัความมุง่หวงัท่ี

มาเลเซียจะเป็นประเทศพฒันาแล้วเตม็

รูปแบบ 
"While we respect Bahasa 
Malaysia as our national 
language, it's advisable for us to 
be at least bilingual. Learning 
how to speak in English is not 
enough. They must be able to 
communicate in English with a 

เขาบอกวา่ ในขณะท่ีเราเคารพวา่ภาษา 

Bahasa Malaysia เป็นภาษา

ประจําชาติ มนัก็น่าท่ีเราจะพดูได้อยา่ง

น้อย 2 ภาษา และแคเ่รียนรู้ให้พดู

ภาษาองักฤษได้เทา่นัน้ยงัไมพ่อ ยงัต้อง



good grammar and expression," 
he said. 

สื่อสารให้ถกูแกรมมาร์และสํานวนภาษา

อีกด้วย 

Civil servants, especially senior 
civil servants must be at least 
bilingual, if not trilingual, he 
added. — Bernama 
 

เขากลา่วเพ่ิมเติมวา่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงระดบัสงู ถ้าพดู 3 ภาษา

ไมไ่ด้ ก็ต้องได้อยา่งน้อย 2 ภาษา 

 

 


